PATVIRTINTA
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
Direktoriaus 2013-01-02 įsakymu Nr. 1-73

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS
MEDKIRČIO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO
MIŠKO ŪKIO STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTAMS
TVARKA
1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau Kolegijos) Miško ūkio studijų
programos studentams, turintiems profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101) ir kompetencijų
įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107), išduodamas medkirčio kvalifikacijos pažymėjimas (kodas
4111). Pažymėjimas išduodamas remiantis „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos
aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1710
(Žin., 2012, Nr. 146-7558), bei kitomis nuostatomis, įstatymais, nutarimais, reglamentuojančiais
tokių dokumentų išdavimą.
2. Studentas, pageidaujantis įsivertinti (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio
mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) įgytas
kompetencijas ir įgyti atitinkamą medkirčio kvalifikaciją, ne vėliau kaip prieš 40 dienų iki
kompetencijų vertinimo dienos kreipiasi į profesinio mokymo teikėją ir pateikia:
2.1. Prašymą dėl įgytų kompetencijų įvertinimo;
2.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba
vairuotojo pažymėjimą);
2.3. Asmens nuotrauką (3x4 cm dydžio);
2.4. Sumokėti 40 Lt mokestį už pažymėjimų išrašymą, teorinės (žinių) ir praktinės dalies
(gebėjimų) vertinimo organizavimą bei vykdymą ir pristatyti mokesčio kvitą. Mokant internetu
reikia išsispausdinti įvykdyto mokėjimo pranešimą.
3. Profesinio mokymo teikėjas įvertina studento pasirengimą teorinės dalies (žinių) ir
praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui ir nustato kompetencijų vertinimo datą.
4. Profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3101) išduodamas ir vertinamos įgytos
kompetencijos jei:
4.1. studentas neturi akademinių įsiskolinimų;
4.2. mokomosios praktikos „Miško kirtimas motoriniais pjūklais“ praktinė užduotis įvertinta
ne mažesniu balu nei „5“;
5. KMAIK „Miško ūkio“ studijų programos ir „Medkirčio“ mokymo programos modulių
atitiktis:
Studijų programa „Miško ūkis“
Medynų formavimas ir kirtimai
Miško eksploatacijos pagrindai

Medkirčio mokymo programa
Miškininkystė
Miško kirtimo darbų organizavimas ir
technologijos
Miško kirtimas motoriniais instrumentais ir Motorinių pjūklų konstrukcija, eksploatacija,
medkirtėmis - teorija
remontas

Darbo ir civilinė sauga
Miško eksploatacijos pagrindai (miško prekių
kursas)
Verslo ekonomika ir vadyba
Miško kirtimas motoriniais instrumentais ir
medkirtėmis - praktika

Darbuotojų sauga ir sveikata
Miško prekės
Ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindai
Praktinis mokymas

6. Asmuo, gavęs nepatenkinamą teorinės dalies (žinių) įvertinimą, praktinės dalies
(gebėjimų) vertinime dalyvauti negali.
6. Pakartotinas studento įgytų kompetencijų vertinimas gali būti vykdomas ne anksčiau kaip
po 40 dienų, derinant laiką su profesinio mokymo teikėjo numatytu kompetencijų vertinimu ir
sumokėjus į kolegijos sąskaitą 50 Lt už teorinį vertinimą ir 80 Lt už praktinį vertinimą.
7. Studentui, gavusiam teigiamus teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų)
įvertinimus, per 10 dienų išduodami kompetencijų įvertinimo pažymėjimas, kvalifikacijos
pažymėjimas bei Darbų saugos atestacijos pažymėjimas.
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